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PROTOKOLL Styrelsens ordinarie sammanträde den 8 februari 2016 
Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Nagy, kassör, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson samt Monika Lindén, sekreterare  Frånvarande: Kristina Nyström, Malin Rimfors, Eva Nilsson och Jan-Erik Broomé har anmält förhin-der. 
Övriga: Peter Andersson 
§104 Öppnande 
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.  Peter Andersson presente-rar sig. 
§105 Dagordning 
Förslag till dagordning: Bilaga § 105 
Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 
§106 Justerare  
Styrelsen utser Sven Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
§107 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-01-13 
Protokoll 2016-01-13: Bilaga § 107 
Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  
§108 Rapporter 
a) Redovisning av det finansiella läget 
Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 
b) Sydostleden och ”Backarundan” 
Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden och vice ordföranden att i Sydostledens informa-tionsmaterial bevaka att adekvat information rörande Brösarp med omnejd och då särskilt avseende ”Backarundan” kommer att finnas tillgänglig för cykelturisterna.  
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c) Översiktsplan 2025 för Tomelilla kommun 
Ordföranden meddelar att ett första utkast till kommunens översiktsplan nu finns tillgänglig för be-rörda. Ett samråd planeras till tiden maj –juli 2016.    
d) HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 
Styrelsen kan konstatera att inga konkreta planer på HBV-hem för ensamkommande flyktingbarn föreligger för närvarande. AU bevakar ärendet och återkommer om så skulle bli aktuellt. 
e) Trygghetsboende i Brösarp 
Ordföranden informerar från Hyresgästföreningens möte med inbjudna representanter för Byagillet och SPF.   
f) Regionala Superbussar 
Ordföranden kommer att delta i KSAU:s möte den 17 februari med representanter för Skånetrafiken som speciellt inbjudna.                                 
g) Befintlig datorutrustning hos styrelsens sekreterare 
Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att ansvara för översyn av befintlig äldre datorutrustning hos styrelsens sekreterare inkl kostnader samt vid behov ombesörja upphandling av ny utrustning inkl service. 
§109 Invigning av gång- och cykelväg från Brösarp till Brunsvik genom Tockabjärsområdet 
Torsdag den 18 februari invigs den nya gång- och cykelvägen mellan Brösarp och Brunsvik genom Tockabjärsområdet. Skolbarnen har inbjudits på förmiddagen och allmänheten på kvällen till tips-promenader och tävlingar. Brösarps Byagille och Andrarums IF bjuder på varm dryck och brasa samt på kvällen priser efter tipspromenaden. Efter skolbarnens övningar överlämnar Linn Bjerborn en be-löning till skolan i form av en check på 3 000 kronor. Belöningen skall gå till den insamling som pågår för att kunna inköpa en klätterställning.  
§110 Byagillets årsmöte måndag 29 februari 2016 kl 19.00 i Församlingshemmet 
Ordföranden och kassören presenterar såväl förslag till årsredovisning 2015 som förslag till budget och verksamhetsplanering 2016. Styrelsen beslutar tillstyrka de presenterade förslagen i enlighet med bilaga §110.  
§111 Förslag till ordinarie sammanträden under våren 2016  
Styrelsen föreslår att vårens sammanträden 2016 äger rum måndag 7 mars, måndag 4 april, måndag 9 maj och måndag 13 juni. Samtliga sammanträden äger rum kl 18.30 i Församlingshemmet.  
§112 Avslutning 
Ordföranden avslutade sammanträdet.  
  
Vid protokollet  Justeras 
 
Monika Lindén  Sven-G Hultman Sven Johansson 


